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Czasopisma popularnonaukowe –
konkurencja czy uzupełnienie czasopism naukowych?
•

Poza publikacjami stricte naukowymi nie sposób pominąć roli, jaką
odgrywają czasopisma popularnonaukowe poświęcone leśnictwu. Jednym
z nich jest wydawany od 1921 r., obecnie jako dwutygodnik, „Las Polski”.

•

„Las Polski” to obecnie jedyne niezależne czasopismo leśne na polskim
rynku wydawniczym (utrzymuje się z prenumeraty; nie jest dostępne w
sprzedaży detalicznej) i jedyny dwutygodnik wśród pism o tematyce leśnej.

Z kart przeszłości
•

„Las Polski” powstał jako młodszy brat „Sylwana” i organ Związku Leśników Polskich i miał za
zadanie stać się dźwignią ideową leśnika polskiego, ogniskiem myśli i uczuć oraz miejscem
poznania się i porozumienia leśników. Miał być także wolną trybuną w sprawach leśnictwa,
sumieniem i doradcą wszystkich leśników polskich.

•

Na obecny kształt i formułę „Lasu Polskiego”, a także jego aspiracje na przyszłość, wpływa
bogata i burzliwa 97-letnia historia czasopisma (m.in. częste zmiany wydawców, zawieszenie
wydawania czasopisma w czasie II wojny światowej, kłopoty finansowe wydawców w
przeszłości). Tak długa obecność na rynku wydawniczym zobowiązuje nas do pamięci o
historii i jej obecności na naszych łamach współcześnie.

Komercyjne wydawnictwo

•

Czasopismo jest dwutygodnikiem od 1956 roku.

•

W połowie 1991 r. zaistniało zagrożenie
zniknięcia „Lasu Polskiego” z rynku
wydawniczego. Wtedy wydawcą czasopisma
została Oficyna Wydawnicza Oikos. Od tego
czasu pismo utrzymuje się na rynku bez
jakichkolwiek dotacji ze strony Lasów
Państwowych i innych instytucji, co roku
zwiększając liczbę odbiorców.

• Wykorzystywanie uprzywilejowanej formuły
dwutygodnika w celu bieżącego informowania
o aktualnych wydarzeniach w polskim
leśnictwie.

Komercyjne wydawnictwo –
korzyści
•

Dajemy możliwość prezentowania wyników prac naukowych w sposób przystępny
dla pracowników terenowych. Opracowania naukowe mogą np. zostać od razu
opatrzone praktycznymi przykładami czy kolorowymi ilustracjami. To sprzyja
upowszechnianiu wiedzy leśnej – od najbardziej podstawowej po najnowsze
osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie leśnictwa w przystępny, ciekawy sposób,
unikając książkowej czy też stricte naukowej prezentacji i terminologii.

•

Prezentujemy prawne rozwiązania nie tylko dla leśników, ale także administracji
samorządowej czy prywatnych właścicieli lasów.

Komercyjne wydawnictwo –
korzyści
•

Oddajemy głos naszym czytelnikom.
Wykorzystujemy pozycję gazety
niezależnej do prezentowania
różnorakich opinii (czasem
kontrowersyjnych), debaty
publicznej, polemik z wydarzeniami
dotyczącymi leśnictwa, wskazywania
na błędne, niepotrzebne lub wręcz
szkodliwe rozwiązania systemowe.
Nie boimy się pisać o sprawach
trudnych i dyskusyjnych.

•

Staramy się, by „Las Polski” pełnił
rolę opiniotwórczą, komentował
bieżące wydarzenia i procesy
(chociażby na polu polityki leśnej,
prawodawstwa czy sytuacji
ekonomicznej LP).

Czasem jesteśmy prekursorami tego, co będzie w modzie…
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Komercyjne wydawnictwo –
korzyści
•

Publikujemy doniesienia z leśnictwa światowego (zarówno w ujęciu
gospodarczym, jak i w formie ciekawych rozwiązań praktycznych).

Komercyjne wydawnictwo –
korzyści
•

Wyszukujemy i promujemy pozytywne modele – zarówno jeśli chodzi o przedstawianie
postaw i osiągnięć poszczególnych leśników, jak i wyników pracy zespołowej (w
dziedzinie ochrony przyrody, edukacji przyrodniczej, nowatorskich rozwiązań
technicznych itp.).

• Zapewniamy leśnikom niezbędny
„oddech” po pracy, spojrzenie na las z
nieco innej strony lub w szerszym
aspekcie.

Komercyjne wydawnictwo –
konkurencja czy uzupełnienie?
Czy odpłatne czasopismo poświęcone leśnictwu
ma szansę konkurowania z prasą korporacyjną
udostępnianą bezpłatnie?

Tak!
Pokazują to rosnące co roku statystyki
prenumerat „Lasu Polskiego”.

Aktualny nakład czasopisma to 7 tys. egzemplarzy
(trafia do nadleśnictw, DGLP, RDLP, szkół leśnych, placówek
naukowych, jednostek samorządowych i rządowych,
indywidualnych odbiorców i wielu innych).

Przyszłość
•

Czy prasie papierowej grozi zniknięcie z rynku?

•

Jakie wymagania musi dziś spełnić czasopismo leśne, by być interesującym dla
coraz bardziej wymagającego odbiorcy, zachęcać do publikowania i
komentowania na jego łamach zarówno naukowców, jak i praktyków?

•
•
•
•

aktualność treści
bogata tematyka nadążająca za rozwojem nauki
i techniki
atrakcyjna i nowoczesna oprawa graficzna
uzupełnienie treści z wydań papierowych
o multimedia (tzw. społeczeństwo obrazkowe)

Przyszłość
•

Zobowiązująca pomyłka (nr 4/2018)

– już pożyczyliśmy ZSL jubileuszu XXX-lecia

Dziękuję za uwagę!

